
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

1. ช่ือโครงการ : การศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ  ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน 
                    ของจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 29 กันยายน – วันท่ี 4 ตุลาคม 2563  

               ณ ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

       หัวหนาโครงการ         ผูชวยศาสตราจารย  สาวิตร ี  สิงหาด   

       คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ    
        อาจารย  สุฬดี   กิตติวรเวช  คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลราชธานี   
        อาจารย  ณิชา  วองไว  คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลราชธานี   
        ดร. ธนเชษฐ   วิสัยจร  หัวหนาสาขาการปกครอง   คณะรัฐศาสตร  ม.อุบลราชธานี   
        ดร. เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ม.อุบลราชธานี           
        ดร. อนุสรณ บรรเทิง  รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ  
                                   ม.อุบลราชธานี 
 

4. หลักการและเหตุผล 

 อาหารพ้ืนเมืองสามารถบงบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนไทยในแตละทองถ่ิน และเปนอาหารท่ี

ไดสมดุลทางโภชนาการ ผสมผสานลงตัวระหวางชนิดและปริมาณของอาหารเปนอาหารสมดุลทางคุณคา ดาน

โภชนาการและเพียบพรอมดวยพืชผักสมุนไพรนานาชนิดท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ซ่ึงวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร 

คนไทยนิยมทานขาวเปนอาหารหลัก มีผักเปนพ้ืน มีเนื้อสัตวพอประมาณ ซ่ึงสวนใหญเปนปลา มีผลไมตามฤดูกาล

เปนของหวาน เปนวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทยท่ีเปนเอกลักษณมาชานาน การปรุงอาหารมีการปรุงเรียบ

งาย เครื่องปรุงลวนเปนสมุนไพรจากธรรมชาติ สวนความพึงพอใจในรสชาติหรือความอรอยของอาหารไมมี

กฎเกณฑตายตัว ดังนั้น อาหารพ้ืนเมืองของไทยจึงเปนอาหารท่ีมีไขมันต่ําและเสนใยสูง  มีคุณคาทางโภชนาการท้ัง

วิตามิน เกลือแร เอนไซม กรดไขมัน มีความปลอดภัยจากสารเคมี และมีสรรพคุณทางสมุนไพรท่ีดี และไดรับการ



ถูกปรุงแตงและถายทอดสูตรอาหารพ้ืนเมืองแบบรุนตอรุน จึงเปนความผสมผสานท่ีลงตัวระหวางชนิดของอาหาร 

และเครื่องปรุง มีเสนหของความเปนไทย มีรสชาติกลมกลอม และหลากหลายรสชาติในอาหารชนิดเดียวกัน 

(วรรณษา แสนลํา และ นัฎฐา มณฑล, 2560) ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินอาหารตางไปจาก

อดีต เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี เปนผล

ทําใหประชากรมีปญหาสุขภาพ เกิดโรคหรืออาการเจ็บปวยท่ีมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหาร เชน โรคอวน โรค

ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน เปนตน และพบวา มีการเสียชีวิตของบุคคลกอนวัยอันควร

จํานวนไมนอย นับเปนการสูญเสียของครอบครัว สูญเสียบุคลากรท่ีมีคุณคาของสังคมและประเทศชาติอีกดวย 

ปจจุบันมีกลุมคนหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีความรูในดานอาหารและโภชนาการใหความสนใจ

รณรงคใหคนไทยหันมาบริโภคอาหารไทย รักวัฒนธรรมการกินอาหารพ้ืนเมืองอยางไทย ท่ีคงความเปนเอกลักษณ

มาชานาน อาหารพ้ืนเมืองตามภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย เปยมดวยคุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา

จากพืชผักสมุนไพรท่ีมีประโยชนนานาชนิด (รวีโรจน อนันตธนาชัย, 2558) 

               จากประสบการณการจัดบริการโครงการสืบสานภูมิปญญาและพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานการ
สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พบวา ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน สตรีในชุมชน และ
ผูสูงอายุในชุมชนสวนหนึ่งยังคงมีพลังความรู และความสามารถ ท่ีมีอยูในตัวอยางหลากหลาย มีความรูท่ีเปนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน โดยเฉพาะดานอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ วัตถุดิบท่ีนํามาปรุงอาหารสวนใหญไดมาจาก
แหลงธรรมชาติ เชน ผักตางๆ และการผลิตข้ึนเอง ซ่ึงเครื่องปรุงจะประกอบดวยผักและสมุนไพรท่ีชวยเสริมภูมิ
ตานทานและปองกันโรค มีคุณคาทางอาหารครบ 5 หมู และสวนประกอบในการปรุงอาหาร จะมีผักและสมุนไพรท่ี
มีคุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา มีผลดีตอสุขภาพ และมีบทบาทสําคัญในการปองกันและรักษาโรคได 
เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน เปนตน  มีความปลอดภัย 
ทําใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆจะเห็นไดจากบุคคลท่ีรับประทานแตอาหาร
พ้ืนเมืองจะมีสุขภาพแข็งแรง เพราะอาหารพ้ืนเมืองเปนอาหารท่ีมีผลดีตอรางกาย สวนประกอบหรือสวนผสมตาง 
ๆ ในอาหารพ้ืนเมืองเปนภูมิปญญาทองถ่ินและการนําความรูภูมิปญญาดานอาหารพ้ืนเมืองจาก ผูนําชุมชน ปราชญ
ชาวบาน สตรีในชุมชน และผูสูงอายุในชุมชนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมาถายทอดองคความรู อาหารพ้ืนเมือง
ท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี มีเอกลักษณตามแบบฉบับของ
วัฒนธรรมอีสาน  
           ดังนั้น  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมุงสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม การจัดเก็บเปนฐานขอมูลการพัฒนาอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ พรอมท้ังประเมิน
คุณคาทางโภชนาการ ท่ีสงเสริมสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีสมควรไดรับการ
อนุรักษ  สืบสาน  จัดเก็บและถายทอด เผยแพร อยางตอเนื่องและเปนระบบ สงเสริมใหคนรุนหลังไดเห็นถึง
ประโยชนและความสําคัญของอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ เปนอาหารแหงความมีคุณคาทางโภชนาการ 
เปนวัฒนธรรมอาหารท่ีควรอนุรักษ และยังแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถ่ิน มีศักยภาพของความเปนอาหารพ้ืนเมือง
ท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพสูงมากยิ่งข้ึน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภายใตบริบทของชุมชน ถือเปนภูมิปญญา
ไทยและมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองท่ีตองรักษาสืบทอดกันตอไป 



 
5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรวบรวมขอมูล ความรูดานอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพ่ือพัฒนาสํารับอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ พรอมท้ังประเมินคุณคาทางโภชนาการ ท่ี
สงเสริมสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี 

3. เพ่ือสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม อาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ  ตามวิถี
ภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี 
 

6. กลุมเปาหมาย  จํานวนผูรวมโครงการท้ังหมด    50 คน  

1. ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน สตรีในชุมชน และผูสูงอายุในชุมชน จํานวน 30 คน 
2. อาจารยพยาบาล  บุคลากร และบุคลากรทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี  จํานวน  20  คน  

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการดําเนินโครงการฯ :  

1. ไดฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัด
อุบลราชธานี 

2. ไดพัฒนาสํารับอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ พรอมท้ังประเมินคุณคาทางโภชนาการ  
ท่ีสงเสริมสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ไดพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม อาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ  ตามวิถีภูมิปญญา
ทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี 

4. ไดการพัฒนาเปนโจทยวิจัยในเรื่องดานการอนุรักษและเผยแพรอาหารพ้ืนเมืองเพ่ือสุขภาพของ
ผูสูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี 

5. อาจารยพยาบาลและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรไดปฏิบัติภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม  

 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย 
1. จํานวนผูรวมโครงการ รอยละ > 80 
2. ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ > 80 
4. ไดพัฒนาโจทยวิจัย เรื่อง 1 
5. ไดฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ ตามวิถี 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบซอฟทไฟล  

เรื่อง 1 

 



 
การแสดงผลงานโครงการ 
 

      นางสาวสาวิตตรี สิงหาด หัวหนาโครงการ ไดเขารวมกิจกรรมและนําเสนอผลงานโครงการในงาน มหกรรม
แสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาแหงอุบลราชธานี “ มูน มัง เมือง ” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย จัดโดย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับ จังหวัดอุบลราชธานี กรมศิลปากร และศูนยการคาเซนทรัลพลาซาอุบลราชธานี  
โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เปนประธานในพิธีเปดงาน ในระหวางวันท่ี 29 
กันยายน – วันท่ี 4 ตุลาคม 2563ณ ศูนยการคาเซนทรัลพลาซา อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ืออนุรักษฟนฟู
และสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาของทองถ่ิน เพ่ือรักษาอัตลักษณ ความเปนอุบลราชธานีใหคงอยู 
อันจะสรางความภูมิใจและสรางจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน 
         ผูชวยศาสตราจารย  สาวิตรี   สิงหาด  คณะพยาบาลศาสตร ม.อุบลราชธานี หัวหนาโครงการ การศึกษา
และพัฒนาฐานขอมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอสุขภาพ  ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานี 
พรอมคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ อาจารยสุฬดี  กิตติวรเวช   และ อ. ณิชา  วองไว  คณะพยาบาลศาสตร 
ม.อุบลราชธานี  ดร. ธนเชษฐ   วิสัยจร  หัวหนาสาขาการปกครอง   คณะรัฐศาสตร  ม.อุบลราชธานี  ดร. เกรียง
ศักดิ์  ตรีประพิณ  รองผูอํานวยการฝายพัฒนา สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ม.อุบลราชธานี  ดร. อนุสรณ 
บรรเทิง  รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการ ม.อุบลราชธานี รวมจัด 
แสดงนิทรรศการภูมิปญญาอีสานกับอาหารเปนยา การนําเสนอขอมูลความรูอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณตอ
สุขภาพ พรอมท้ังประเมินคุณคาทางโภชนาการ ท่ีสงเสริมสุขภาพ ตามวิถีภูมิปญญาทองถ่ิน ของจังหวัด
อุบลราชธานี อาทิ  หลนเค็มบักนัด   หม่ีกะทิสมุนไพร  เม่ียงคํากลีบบัวหลวง  แกงออม  แกงเห็ดเผาะไขมดแดง  
ปลาสมทรงเครื่องสมุนไพร   อุหนอไมใบยานาง  เปนตน  เปนอาหารพ้ืนเมืองโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีมาชา
นานท่ีมีความโดดเดนและมีเอกลักษณ ไดรับการถูกปรุงแตงและถายทอดสูตรอาหารพ้ืนเมืองแบบรุนตอรุน จึงเปน
ความผสมผสานท่ีลงตัวระหวางชนิดของอาหาร และเครื่องปรุง มีเสนหของความเปนไทย เปยมดวยคุณคาทาง
โภชนาการและสรรพคุณทางยาจากพืชผักสมุนไพรท่ีมีประโยชนนานาชนิด มีคุณคาทางสมุนไพรสูง เปนวัฒนธรรม
อาหารท่ีควรอนุรักษ และยังแสดงออกถึงภูมิปญญาทองถ่ิน และมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพ้ืนเมืองท่ีตองรักษาสืบ
ทอดกันตอไป 
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